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Organizacja postępowania i koncentracja materiału procesowego po 
zmianach wprowadzonych przez nowelizację z 4 lipca 2019 r. 

- zagadnienia wybrane 

(konspekt na seminarium w dniu 14 stycznia 2020 r.) 

 

 

1. Cele nowelizacji – próba rekonstrukcji  

- ograniczenie znaczenia rozprawy (art. 127 § 1, art. 2055 § 1, art. 374 k.p.c.) 

- swoiste postępowanie ex parte (art. 1911, art. 3911 k.p.c.) 

- dążenie do ugodowego rozwiązania sporu (art. 2055 § 3, art. 2056 § 2, art. 2058 § 1, art. 1561 

k.p.c.) 

- umorzenie postępowania (art. 2055 § 5 k.p.c.) 

2. Kwestie terminologiczne 

3. Organizacja postępowania 

- pośrednia obligatoryjność odpowiedzi na pozew (art. 2053 § 1 k.p.c., art. 339 § 1, art. 340 

§ 1 k.p.c.) 

- pisma przygotowawcze (art. 2053 § 1, art. 2053 § 2, art. 2053 § 4 k.p.c.) 

- posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy 

4. Koncentracja materiału procesowego 

- znaczenie art. 6 § 2 k.p.c. 

- ogólne przepisy o procesie (art. 20512 § 2 i 1, art. 2053 § 2 k.p.c.) – ograniczenie znaczenia 

pozwu oraz odpowiedzi na pozew 

- postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych (art. 4585 k.p.c.) 
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- sprzeciw oraz zarzuty od nakazu zapłaty (art. 4803 § 2, art. 493 § 2 k.p.c., uchylenie art. 

503 § 1 k.p.c.) 

- sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego (344 § 2 w zw. z art. 20512 § 1 k.p.c.) 

5. Skutki wadliwego niepominięcia spóźnionych twierdzeń lub dowodów (wyr. SN z 9 

września 2019 r., II CSK 353/18) 

6. Próba podsumowania 
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